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§ 77
Ansökan om medel 2017 för rådgivning och stöd till nyanlända, Nyföretagarcentrum (AVUX/2017:70)
Förslag till beslut
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beviljar medel om 100 000
kr till den idéburna organisationen NyföretagarCentrum Botkyrka-Huddinge
som projektstöd för projektet rådgivning och stöd till nyanlända. Medel
avser 2017 års verksamhet.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

NyföretagarCentrum Botkyrka-Huddinge har under 2016 och 2017 i projektform arbetat med att ge utbildning, stöd och rådgivning i att starta eget
företag till nyanlända och asylsökande. Medel för projektet finansieras av
kommunstyrelsen.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen bedömer att projektmålen för 2016 har uppfyllts. En ansökan om fortsatta projektmedel för
2017 har inkommit till Botkyrka kommun, enligt den överenskommelse som
gjordes i samband med projektstarten.
Enligt överenskommelsen med kommunledningsförvaltningens beredningsmöte den 1 november 2017 överförs medel från kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för projektet. Vi föreslår därför att
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beviljar och betalar ut medel
om 100 000 kr för det fortsatta projektsamarbetet 2017.
Särskilt yttrande

Willy Viitala, Asta Holm och Boban Pejcic (M) lämnar särskilt yttrande, se
bilaga.
Nils Ahlin och Östen Granberg (SD) lämnar särskilt yttrande, se bilaga.

3[3]

SÄRSKILT YTTRANDE
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
2017-12-07
Ärende 6

Ansökan om medel 2017 (AVUX/2017:70)

Vi anser det olyckligt att detta ärende kommer till nämnden för beslut nu och inte för
ett år sedan. Ansökan borde ha lämnats in under förra hösten (inte i mars) och
beredningsgångens olika turer är som de är.
Själva verksamheten i Nyföretagarcentrum förefaller vara bra i sig, sett till att de
under 2016 kan redovisa att ca 200 företag har startat via dem.
Däremot ser vi inte motsvarande redovisning av statistiken under 2016 för den
målgruppen som vi ska bevilja projektmedel till idag. Det enda vi kan se är att man
har fört 30 samtal och haft två kurser.
Utvärderingen tycks begränsas till det (föga objektiva) omdömet att de ska ha varit
”oerhört lyckade”. Hur vet man det? Hur ska vi i nämnden veta det?
Vi vill därför att det, till nästföljande nämndsammanträde, tas fram en redovisning av
såväl 2016 som 2017 års siffror. Hur många nyanlända startade företag utifrån sina
kontakter med Nyföretagarcentrum under 2016 och 2017?
Detta borde vara minimumkravet gällande samtliga projekt som kommunen betalar ut
skattemedel till, d.v.s. vad får Botkyrkaborna ut för sina pengar?

Willy Viitala
Boban Pejcic

Asta Holm

Särskilt yttrande
Arbetsmarknad‐och vuxenutbildningsnämnden 2017‐12‐07
Ärende 6 Ansökan om medel 2017 för rådgivning och stöd till nyanlända,
Nyföretagarcentrum(AVUX/2017:70)
Sverigedemokraterna ser positivt på förslag som kan förbättra företagskulturen i Botkyrka
kommun. Vi har själva lagt flertalet motioner denna mandatperiod som vi tror hade kunnat
förbättra kommunens företagsranking, alla dessa har antingen avslagits eller besvarats av
majoriteten.
Sverigedemokraterna ställer sig frågande till vad pengarna i förslaget faktiskt skall gå till.
Nyföretagarcentrum informerar om att man i dagsläget utför tjänster som rådgivning, starta
eget kurser och mentorprogram. Sverigedemokraterna är ytterst tveksamma att man faktiskt
kan göra mer än detta för nyföretagare(förutom att ge dem pengar i handen), detta då
företagande i mångt och mycket handlar om praktisk erfarenhet och att lära sig av sina
misstag.

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Nils Ahlin

Östen Granberg
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